Referat FAU møte 20.10.20
Froland Ungdomsskole
Tilstede: Rolf Knutsen (8A), Linda Sveinungsen (8B), Per Arne Tønnesen (8C), Monica Stien Hansen
(9A) Anne Siri G. Boye (9B), Jorunn Fjærbu Seppola (9C), Nina Furre Kittelsen (10A), Lillian Ravnåsen
(10B), Janne Anita Nesland Røilid (10C), rektor Lise Dukane, FAU leder Froland barneskole: Tor Inge
Rasmussen på sak 1, 2 og 3 og SLT koordinator Berit Lie på sak 1 og 2.

1. SLT Koordinator
Besøk av Berit Lie. Hun er SLT koordinator i Froland kommune.
Orienterte om SLT. SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.
Målet er at barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider
godt på tvers av etater og faggrupper.
Mer informasjon på Froland kommunes hjemmeside:
SLT - Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak - Froland kommune
Viktig at FAU/Foreldre tar kontakt ved behov evt om det er noe de ser/hører noe som man
uroer seg for.
Dette kan meldes via SLT kontaktene FAU Leder Froland ungdomsskole: Linda Sveinungsen,
FAU leder Froland barneskole Tor Inge Rasmussen eller rektor Lise Dukane.
Det er også mulighet for direkte kontakt med Berit Lie på telefon 98877797

2. Nattravn
Ungdommen i Froland etterlyser Nattravn.
Nattravn er basert på frivillighet og er foreldrestyrt i Froland.
Tidligere år har vi hatt Nattravn fra slutten av april/starten av mai til september.
Kan se at det er behov for dette noe utover høsten også, mens det fortsatt er temperatur til
å være ute. Ser at det samles mye ungdom ved PH.
PH – Blitt et begrep for å henge rundt i Osedalen.
Ønske at vi har Nattravn noen fredager framover.
Ansvar: Tor Inge Rasmussen
Foreldrekontakter må hjelpe til med Nattravner våren/høst 2021.
Informere om Nattravn og hva det si å være Nattravn legges inn under foreldremøte til våren
(Mars – april)
Det er mulighet til å sjekke ut med andre organisasjoner om hjelp til Nattravnarbeidet
Eks:
Arendal Rødekors
MC Ravn
Frivillighetssentralen.

Følg facebooksiden: Froland Natteravn (https://www.facebook.com/frolandnatteravn)

3. Tur i 10. trinn
Enstemmig vedtatt i FAU Froland barneskole at overskuddet fra 17. mai arrangementet skal
overføres til tur i 10. trinn.
FAU ved Froland ungdomsskole:
Det må gjøres en vurdering om hvor mye som skal overføres for hvert år. Om det skal gjelde
en fast sum evt sum pr elev.
Hente ut regnskap/kontoutskrifter fra de siste 17. mai arrangementene.
Ansvar: Rolf Knutsen.
Retningslinjer for tur. Det er utarbeidet retningslinjer for tur i 10. trinn i 2016.
Retningslinjene evalueres i neste FAU møte.
Spørsmål om hvorfor ikke skolen kan være med å arrangere tur.
Gratis prinsippet – derfor kan ikke det styres i regi av skolen.
For innspill til retningslinjene og turer hentes inn turforslagene som ble utarbeidet av 10.
trinns turkomiteer. Ansvar: Lillian Ravnåsen

4. Møte med Skoleutvalget.
Tirsdag 10. november fra kl 14 – 16
Tilstandsrapport for skolene 2019
Rolf Knutsen stiller.

5. Neste FAU møte: Onsdag 2. desember kl 18.

Referent Anne Siri Grudal Boye

